
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع األمانة العامة
 األمانة الفنية للجان القيادية 
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قطاع األمانة 

 العامة

األمانة الفنية 

 للجان القيادية

 

 6112لسنة  (1)إعلان رقم 

 ـــــــ   
لشغل الوظائف القيادية التالي بيان مسمياتها بعدد مدن عن حاجتها  تعلن وزارة المالية              
والئحتدد   1991لسددنة  5وفددأ كحمددا  القددانون رقدد   عددا  مدددير  – العاليددة- )الممتددازةالدددرجا  
الشدنن واإلدارة فدي ذدذا  المرمزي للتنظي  من الجهاز ةالصادر والمتب الدورية وتعديالتهاالتنفيذية 

الخزاندة  المصدرية ومصدلحةومصدلحة الردرائب طداع ممتدب الدوزير بديوان عدا  الدوزارة وق وذلك
 العامة 

 

 من الدرجة الممتازة :.وظائف أولاً : 

 بناء التنظيمي للمصلحة / للقطاع تقع ذذه الوظيفة على قمة ال 

  / القطداع ورسد يختص شاغل ذذه الوظيفة باإلشراف العا  علدى جميدع وحددا  المصدلحة 
ارة المالية وبما يحقدأ ء األذداف والسياسا  العامة للدولة ووزوتحديد السياسا  في رو

 المستهدف 

 الجـــــــــــهـــــــــة الــمـــســمــــي الــوظــــيـــفـــــي م

 مصلحة الررائب المصرية رئيس مصلحة الررائب المصرية 1

 ديوان عا  وزارة المالية رئيس قطاع التمويل 2

 ديوان عا  وزارة المالية الختامية رئيس قطاع الحسابا  3

 ديوان عا  وزارة المالية رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة 4

 ديوان عا  وزارة المالية رئيس قطاع األمانة العامة 5

 شروط شغل الوظائف :. -*-
 ) بالنسبة لوظيفة رئيس مصلحة الررائب المصرية  

  الجامعا  المصرية المعترف بها .بمالوريوس تجارة كو ليسانس حقوأ من إحدى 

  توافر خبرة نوعية تخصصية في مجال العمل الرريبي تحدد بقرار من السلطة المختصة 

 .: باإلرافة إلي باقي الشروط المذمورة كدناه 
 كما بالنسبة لباقي الوظائف من الدرجة الممتازة ) 

   و معذددل عددال تخصصدد  ك فدديبمددالوريوس تجددارة كو معذددل عددال معتددرف بدد  ومعددادل لدد
 مجال العمل   فيمناسب مع خبرة متخصصة 

  للعداملين  العاليدة بالنسدبةقراء مدة بينية قدرذا سدنة علدى األقدل فدي وظيفدة مدن الدرجدة
ثمانيدة بالحمومة والقطاع العا  كو قراء مدة خبرة ملية متخصصة في مجال العمل قدرذا 

 عاما بالنسبة لغيرذ    عشر

 غل الوظيفة من المعينين بممافنة شداملة مدع تدوافر المددة المليدة والمددة إذا مان المتقد  لش
البينية المطلوبة على كساس تعادل الممافنة مع متوسط ربط الدرجة األدنى للمتقد  وقراء 

  التعادلذذا  بعدالبينية المدة 

 توافر المعرفة النظرية والخبرة النوعية في مجال العمل 

 ية المقررة في مجال اإلدارة العليا اجتياز البرامج التدريب 

  قدره فائقة على التوجي  والقيادة وتخطيط وورع السياسا  واألذداف 



 

 وظائف من الدرجة العالية :.:  ثانياً 

  تقع ذذه الوظيفة على ركس التنظي  باإلدارة المرمزية / المراقبدة الماليدة ) ك   / المديريدة
 . / المصلحة المالية

 ختص ذذه الوظيفة بالقيا  بنعمال ذا  صعوبة ومسئولية مبيرة جداً .ت 

 

 الجـــــــــــهـــــــــة ــســــمـــــــي الــــوظــــيـــفــــــــــيالــمـــ م

 الخزانة العامةمصلحة  الخزانة العامةرئيس مصلحة  1

 قطاع ممتب الوزير اإلدارة المرمزية للشئون القانونية والتحقيقا رئيس  2

 يرقطاع ممتب الوز رئيس اإلدارة المرمزية لمرمز المعلوما  والتوثيأ 3

 قطاع التمويل رئيس اإلدارة المرمزية للحسابا  اآللية 4

 قطاع التمويل رئيس اإلدارة المرمزية للحسابا  المرمزية 5

 قطاع الحسابا  الختامية رئيس اإلدارة المرمزية لختامي الوحدا  اإلقتصادية 6

 قطاع الحسابا  الختامية رئيس اإلدارة المرمزية لختامي الجهاز اإلداري 7

 قطاع موازنة اإلدارة المحلية رئيس اإلدارة المرمزية لموازنة محافظا  اإلسمندرية ومطروح وقناة السويس 8

 قطاع الموازنة العامة للدولة للموازنة العامةرئيس اإلدارة المرمزية  9

 قطاع الموازنة العامة للدولة لموازنة اإليرادا رئيس اإلدارة المرمزية  11

قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا   لموازنة الهيئا  اإلقتصاديةرة المرمزية رئيس اإلدا 11
 اإلقتصادية

قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا   لموازنة الوحدا  اإلقتصاديةرئيس اإلدارة المرمزية  12
 اإلقتصادية

 قطاع األمانة العامة الهندسيةرئيس اإلدارة المرمزية للشئون  13

 قطاع األمانة العامة اإلداريةرمزية للشئون رئيس اإلدارة الم 14

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية للخبرة الماليةرئيس اإلدارة المرمزية  15

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية للحسابا  الحمومةرئيس اإلدارة المرمزية  16

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية قطاع الحسابا  والمديريا  الماليةشئون رئيس اإلدارة المرمزية ل 17

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية مدير المديرية المالية لمحافظة الغربية 18

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية مدير المديرية المالية لمحافظة اإلسمندرية 19

 اليةقطاع الحسابا  والمديريا  الم مدير المديرية المالية لمحافظة الفيو  21

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية مراقب مالي الهيئة العامة للسلع التموينية 21

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية مراقب مالي وزارة العدل 22

 قطاع الحسابا  والمديريا  المالية مراقب مالي الهيئة القومية للبريد 23

 والمديريا  الماليةقطاع الحسابا   مراقب مالي وزارة اإلسمان 24

 
 شروط شغل الوظائف :. -*-
 1 مل وظيفةوفقاً لما ذو محدد ببطاقة وصف معذل دراسي عال مناسب   -
وذلددك بالنسددبة  قيددادي عددا   )مددديرقياديددة وظيفددة  فدديقردداء مدددة بينيددة قدددرذا سددنة علددى األقددل  -

العمددل  مجدال فديمتخصصدة للعداملين بالجهداز االدارى للدولدة وبالنسدبة لغيدرذ  قردداء مددة خبدرة 
 قدرذـــا سبعة عشر عاماً .

ورع الخطط والبرامج قدرة مبيرة على القيادة والتوجي  وكن يمون لدى المتقد  لشغل الوظيفة    -
 ومتابعتها .

 1اجتياز البرامج التدريبية المقررة   - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :. مدير عاموظائف من درجة : لثاثا

 الجـــــــــــهـــــــــة الــمـــــســــمـــــــي الــــوظــــيـــفــــــــــي م

 قطاع ممتب الوزير  اإلدارة العامة لخدمة المواطنين  مدير عا  1

 قطاع ممتب الوزير  رئيس شعبة التشريعا  المالية باإلدارة المرمزية للتشريع المالي 2

 قطاع ممتب الوزير  المرمزية للتشريع المالي المدنية باإلدارةرئيس شعبة تشريعا  الخدمة  3

 قطاع ممتب الوزير  واإلدارة باإلدارة المرمزية للبحوث المالية والتنمية اإلدارية مدير عا  اإلدارة العامة للتنظي   4

 قطاع ممتب الوزير  باإلدارة المرمزية لمرمز المعلوما  والتوثيأ   العامة للميمروفيل مدير عا  اإلدارة  5

 قطاع ممتب الوزير  مدير وحدة تمافع الفرص  6

 قطاع ممتب الوزير  يانة  مدير عا  اإلدارة العامة للص 7

 قطاع ممتب الوزير  المرمزية لشئون الممتب الفني  اآللي باإلدارةمدير عا  اإلدارة العامة للحاسب  8

رئيس شعبة التحليل النقدي السدتخداما  القدوا  المسدلحة والمجنددين بداإلدارة المرمزيدة للحسدابا   9
 المرمزية 

 قطاع التمويل 

 قطاع التمويل ادا  والمتابعة باإلدارة المرمزية للحسابا  اإللية  رئيس شعبة اإلير 11

 قطاع التمويل رئيس شعبة ركس المال للهيئا  العامة االقتصادية باإلدارة المرمزية للتمويل   11

 قطاع التمويل رئيس شعبة تحليل النظ  وتخطيط البرامج باإلدارة المرمزية للحسابا  اإللية   12

 قطاع التمويل بة الدين العا  باإلدارة المرمزية للحسابا  المرمزية رئيس شع 13

 قطاع التمويل رئيس شعبة المتابعة والشئون اإلدارية باإلدارة المرمزية للقروض   14

 قطاع التمويل رئيس شعبة الميمروفيل  باإلدارة المرمزية للحسابا  اإللية   15

 قطاع الحسابا  الختامية   المرمزية لختامي الجهاز االدارى   اإلدارةبوالمصروفا   اإليرادا رئيس شعبة  16

باإلدارة المرمزيدة لختدامي الهيئدا   والسياحة والثقافةرئيس شعبة ختاميا  التموين والتجارة والمال واالقتصاد  17
 االقتصادية  

 قطاع الحسابا  الختامية  

ميندا  الددفاع األمدن العدالدة بداإلدارة المرمزيدة لختدامي الخددما  الرئاسدية التن شعبة ختاميا رئيس  18
 الجهاز اإلداري  

 قطاع الحسابا  الختامية  

رئيس شعبة ختاميا  الزراعة والري والصناعة والثروة المعدنية والبتدرول والددفاع بداإلدارة المرمزيدة لختدامي  19
 الهيئا  االقتصادية 

 قطاع الحسابا  الختامية  

 قطاع الحسابا  الختامية   المرمزية لختامي المحليا    باإلدارةختاميا  محافظا  الوج  البحري  رئيس شعبة 21

والسددياحة  واإلسددمانالسددويس  والنقددل وقندداة والددريرئدديس شددعبة ختاميددا  الزراعددة وبنددوك التنميددة الزراعيددة  21
 المرمزية لختامي الوحدا  االقتصادية   باإلدارةوالسينما 

   الختاميةقطاع الحسابا

المرمزيدة بداإلدارة  والتشدييد والتعميدروالتمدوين الدوائيدة والمهربداء والصدناعا   ختاميا  البتدرولرئيس شعبة  22
 الوحدا  االقتصادية لختامي

 قطاع الحسابا  الختامية

 ع الحسابا  الختاميةقطا الختامية العامة المرمزية للحسابا رئيس شعبة المتابعة والتحليل المالي باإلدارة  23

 قطاع الحسابا  الختامية المحليا    لختاميالمرمزية  باإلدارةوالمصروفا  والحسابا  الجارية  اإليرادا رئيس شعبة  24

الردرائب العقاريدة والتمدوين والتنظدي  واإلدارة بداإلدارة المرمزيدة لموازندا   شدعبة مدديريا رئيس  25
 محافظا  الصعيد

 دارةاإلقطاع موازنة 
 المحلية  

رئدديس شددعبة مددديريا  التمددوين ومددديريا  التنظددي  واإلدارة بدداإلدارة المرمزيددة لموازنددة محافظددا   26
 اإلسمندرية ومطروح

 اإلدارةقطاع موازنة 
 المحلية  

رئدديس شددعبة مددديريا  التمددوين ومددديريا  التنظددي  واإلدارة بدداإلدارة المرمزيددة لموازنددا   27
 تاالقاذرة المبرى والدل

 اإلدارةقطاع موازنة 
 المحلية  

 قطاع الموازنة العامة   رئيس شعبة المال واالقتصاد واإلسمان باإلدارة المرمزية لموازنة الهيئا  الخدمية 28

 قطاع الموازنة العامة   اإلداري لموازنة الجهازرئيس شعبة الزراعة والري باإلدارة المرمزية  29

 قطاع الموازنة العامة   مالية للموازنة باإلدارة المرمزية للموازنة العامةرئيس شعبة التحليال  ال 31

رئيس شعبة الدراسا  وتطوير كساليب كعداد الموازنة باإلدارة المرمزية للبحوث والدراسا   31
 المالية

 قطاع الموازنة العامة  

 قطاع الموازنة العامة     الخدميةباإلدارة المرمزية لموازنة الهيئا التعلي  والجامعا شعبة رئيس  32

 قطاع الموازنة العامة   المرمزية لموازنة الجهاز االدارى والصناعة باإلدارةرئيس شعبة المهرباء  33

 قطاع الموازنة العامة   رئيس شعبة الصناعة والري باإلدارة المرمزية لموازنة الهيئا  الخدمية 34

 قطاع الموازنة العامة   اإلداريالجهاز  المرمزية لموازنة المرمزية باإلدارةالخدما  رئيس شعبة  35

 قطاع الموازنة العامة   اإليرادا  العامة   المرمزية لموازنةرئيس شعبة اإليرادا  السيادية باإلدارة  36

 رئيس الشعبة المرمزية باإلدارة المرمزية لموازنة الوحدا  االقتصادية 37
  والوحدا  قطاع موازنا  الهيئا
 االقتصادية



 المرمزيددة لموازنددةوالمرددارب بدداإلدارة  الددداخلي والمطدداحنرئدديس شددعبة التمددوين والتوزيددع  38
 الوحدا  االقتصادية

قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا  
 االقتصادية

 الوحدا  االقتصاديةالمرمزية لموازنة  والري باإلدارةرئيس شعبة الزراعة  39
لهيئا  والوحدا  قطاع موازنا  ا

 االقتصادية

 المرمزية لموازنة الهيئا  االقتصادية والصناعة باإلدارةرئيس شعبة الزراعة والري  41
قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا  

 االقتصادية

 رئيس شعبة الخدما  الصحية والثقافية باإلدارة المرمزية لموازنة الهيئا  االقتصادية 41
والوحدا  قطاع موازنا  الهيئا  
 االقتصادية

 المرمزية لموازنة الهيئا  االقتصادية النقل باإلدارةرئيس شعبة  42
قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا  

 االقتصادية

 ازنددة الوحدددا لموالمرمزيددة  الميميائيددة بدداإلدارة والنسدديج والصددناعا رئدديس شددعبة الغددزل  43
 االقتصادية

قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا  
 القتصاديةا

 رئيس شعبة المال والتموين والتجارة باإلدارة المرمزية لموازنة الهيئا  االقتصادية 44
قطاع موازنا  الهيئا  والوحدا  

 االقتصادية

المرمزيددة لموازنددة  الخارجيددة بدداإلدارةرئدديس شددعبة المصددارف والتددامين والقطددن والتجددارة  45
 الوحدا  االقتصادية

والوحدا   قطاع موازنا  الهيئا 
 االقتصادية

 قطاع األمانة العامة  مدير عا  اإلدارة العامة لشئون المقر باإلدارة المرمزية للشئون اإلدارية 46

 قطاع األمانة العامة  مدير عا  اإلدارة العامة للحسابا  باإلدارة المرمزية للشئون المالية 47

 قطاع األمانة العامة  اإلدارية المرمزية للشئونارة مدير عا  اإلدارة العامة للخدما  المالية باإلد 48

 قطاع األمانة العامة  مدير عا  اإلدارة العامة للصيانة باإلدارة المرمزية للشئون الهندسية 49

51 
 مراقب مالي وزارة شئون األزذر 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

51 
 مراقب مالي وزارة البترول 

المديريا  قطاع الحسابا  و
 المالية  

52 
 مراقب مالي وزارة التنمية المحلية  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

53 
 مراقب مالي التعلي  العالي  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

54 
 مراقب مالي وزارة الثقافة  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

55 
 وما  وتخطيط البرامج باإلدارة المرمزية للحاسب اآللي رئيس شعبة تحليل نظ  المعل

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

56 
 المالية بالقاذرة   بالمديرية عابدينمراقب مالي حي 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

يريا  قطاع الحسابا  والمد المالية بالقاذرة   بالمديريةالقاذرة مراقب مالي حي غرب  57
 المالية  

قطاع الحسابا  والمديريا   المالية بالقاذرة   بالمديرية الموسميمراقب مالي حي  58
 المالية  

قطاع الحسابا  والمديريا   المالية بالقاذرة   الجديدة بالمديريةمراقب مالي حي مصر  59
 المالية  

61 
 المالية بالقاذرة   حلوان بالمديريةحي  ماليمراقب 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

61 
 مراقب مالي حي الخليفة والمقط  بالمديرية المالية بالقاذرة  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

62 
 وبيةمدير عا  اإلدارة العامة للمخازن والمشتريا    بالمديرية المالية بالقلي

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

63 
 بالمديرية المالية بالقليوبيةومدينة شبرا الخيمة  مالي مجلسمراقب 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

64 
 بالمديرية المالية بالشرقيةاإلبراذيمية  مالي مدينةمراقب 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

65 
 المالية بالغربية زفتى بالمديريةلي مدينة مراقب ما

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

66 
 المالية بالغربية بسيون بالمديريةمراقب مالي مدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

67 
 مراقب مالي مدينة مفر الزيا  بالمديرية المالية بالغربية

قطاع الحسابا  والمديريا  
 ية  المال

68 
 المالية بالفيو   طامية بالمديريةمراقب مالي مرمز ومدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

قطاع الحسابا  والمديريا   المالية بالفيو  الفيو  بالمديريةمراقب مالي مرمز ومدينة  69



 المالية  

71 
 مراقب مالي مدينة دار السال  بالمديرية المالية بسوذاج 

طاع الحسابا  والمديريا  ق
 المالية  

71 
 المالية بسوذاج  كخمي  بالمديريةمراقب مالي مدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

72 
 المالية بالمنوفية  والتحصيل بالمديرية لإليرادا مدير عا  االدارة العامة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

73 
 العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بالمنوفية مدير عا  اإلدارة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

74 
 المالية بالمنوفية   قويسنا بالمديريةمراقب مالي مدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

75 
 مدير اإلدارة العامة للوحدا  الحسابية بالمديرية المالية بالمنوفية  

الحسابا  والمديريا  قطاع 
 المالية  

76 
 المالية بالمنوفية   الباجور بالمديريةمراقب مالي مرمز ومدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

77 
 المالية بالمنوفية  اشمون بالمديريةمدينة مراقب مالي 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

78 
 والختامي بالمديرية المالية بالدقهلية   العامة للموازنةمدير عا  اإلدارة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

79 
 غمر بالمديرية المالية بالدقهلية  مدينة مي مراقب مالي 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

81 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بنسيوط

والمديريا  قطاع الحسابا  
 المالية  

81 
 الغناي  بالمديرية المالية بنسيوط مالي مدينةمراقب 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

82 
 المالية بنسيوط حصيل بالمديريةوالتمدير عا  اإلدارة العامة لإليرادا  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

83 
 لمالية بدمياط  وميل المديرية المالية بالمديرية ا

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

84 
 المالية بدمياط والتحصيل بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة لإليرادا  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

85 
 المالية بدمياط سعد بالمديريةمراقب مالي مدينة مفر 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

86 
 حمص بالمديرية المالية بالبحيرة   ومدينة كبوقب مالي مرمز مرا

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

87 
 مدير عا  اإلدارة العامة للوحدا  الحسابية بالمديرية المالية ببورسعيد 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

88 
 ة المالية ببورسعيدوالختامي بالمديري العامة للموازنةمدير عا  اإلدارة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

89 
 المالية ببورسعيد بورسعيد بالمديريةمراقب مالي حي شرأ 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

91 
 بالمديرية المالية ببورسعيد دمراقب مالي حي بور فعا

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

91 
 عرب بالمديرية المالية ببورسعيدمراقب مالي حي ال

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

92 
 الرواحي بالمديرية المالية ببورسعيد حيمراقب مالي 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

93 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية ببورسعيد  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 ية  المال

94 
 المالية ببني سويف   سويف بالمديريةمراقب مالي مدينة بني 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

95 
 سويف بالمديرية المالية ببني سويف   المالية بنيوميل المديرية 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

96 
 إلسماعيلية  بالمديرية المالية با القنطرة شرأمراقب مالي مدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

97 
 بالمديرية المالية باإلسماعيلية  مراقب مالي مرمز ومدينة اإلسماعيلية

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  



98 
 المالية باإلسماعيلية   سماعيلية بالمديريةاإلمراقب مالي حي كول 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

99 
 بالمديرية المالية بمفر الشيخ   مدينة الحامولمراقب مالي 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

111 
 المالية بمفر الشيخ   الشيخ بالمديريةمراقب مالي مدينة مفر 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

111 
 مراقب مالي مدينة مطوبس بالمديرية المالية بمفر الشيخ  

طاع الحسابا  والمديريا  ق
 المالية  

112 
 مدير عا  اإلدارة العامة للمخازن والمشتريا    بالمديرية المالية بالسويس 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

113 
 المالية بالسويس القانونية بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة للشئون 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

114 
 المالية بالسويس  بالسويس بالمديريةالمالية وميل المديرية 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

قطاع الحسابا  والمديريا   المالية بالسويس  والتحصيل بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة لإليرادا   115
 المالية  

116 
 بالمديرية المالية باألقصر والختامي  نةالعامة للموازمدير عا  اإلدارة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

117 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية باألقصر 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

118 
 مراقب مالي مدينة مغاغة بالمديرية المالية بالمنيا  

قطاع الحسابا  والمديريا  
   المالية

119 
 مراقب مالي مدينة بني مزار بالمديرية المالية بالمنيا  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

111 
 قاص بالمديرية المالية بالمنيا  قرمراقب مالي مرمز ومدينة كبو 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

قطاع الحسابا  والمديريا   المالية بالمنيا  والتحصيل بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة لإليرادا   111
 المالية  

112 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بقنا

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

113 
 والختامي بالمديرية المالية بقنا العامة للموازنةمدير عا  اإلدارة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 ية  المال

114 
 المالية بقنا ط بالمديريةقفمراقب مالي مرمز ومدينة 

طاع الحسابا  والمديريا  ق
 المالية  

115 
 مراقب مالي مرمز ومدينة  فرشوط  بالمديرية المالية بقنا

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

116 
 مراقب مالي وحدة محلية لمدينة قنا بالمديرية المالية بقنا  

ع الحسابا  والمديريا  قطا
 المالية  

117 
 المالية بقنا   تش  بالمديريةمراقب مالي كبو 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

118 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بالبحر األحمر 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

119 
 سفاجا بالمديرية المالية بالبحر األحمر  مراقب مالي مرمز ومدينة

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

121 
 مراقب مالي مدينة مو  امبو بالمديرية المالية بنسوان  

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

121 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بشمال سيناء 

والمديريا   قطاع الحسابا 
 المالية  

122 
 مدير عا  اإلدارة العامة للوحدا  الحسابية بالمديرية المالية بشمال سيناء

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

123 
 المالية بشمال سيناء والمشتريا  بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة للمخازن 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

124 
 المالية بشمال سيناء العبد بالمديريةب مالي مدينة بئر مراق

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

125 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بجنوب سيناء 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

الحسابا  والمديريا  طاع ق ع بالمديرية المالية بجنوب سيناءيبمراقب مالي نو 126



 المالية  

127 
 بالمديرية المالية بجنوب سيناءالشيخ زويد مراقب مالي مدينة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

128 
 سيناء  المالية بجنوبمراقب مالي سان  ماترين بالمديرية 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

129 
 تيش المالي بالمديرية المالية بالوادي الجديد مدير عا  اإلدارة العامة للتف

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

131 
 المالية بالوادي الجديد  القانونية بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة للشئون 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

131 
 وميل المديرية المالية بالمديرية المالية بالوادي الجديد 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

132 
 والختامي بالمديرية المالية بالوادي الجديد  العامة للموازنةمدير عا  االدارة 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

133 
 المالية بمرسي مطروح  والتحصيل بالمديريةمدير عا  اإلدارة العامة لإليرادا  

  قطاع الحسابا  والمديريا
 المالية  

134 
 مدير عا  اإلدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بمرسي مطروح

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

135 
 المالية بالجيزة   الجيزة بالمديريةمراقب مالي حي جنوب 

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

136 
 ية المالية بالجيزة مراقب مالي حي بوالأ الدمرور بالمدير

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

137 
 مدير عا  اإلدارة العامة للوحدا  الحسابية بالمديرية المالية بالجيزة

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

138 
 مراقب مالي حي مرادسة بالمديرية المالية بالجيزة

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

139 
 المالية باإلسمندرية  المنتزه بالمديريةاقب مالي حي مر

قطاع الحسابا  والمديريا  
 المالية  

 
 شروط شغل الوظائف :. -*-
 1 مل وظيفةوفقاً لما ذو محدد ببطاقة وصف معذل دراسي عال مناسب   -
لنسدبة قراء مدة بينية قدرذا سنتان على األقل فى وظيفدة مدن الدرجدة األدندى مباشدرة وذلدك با - 

مجدال العمددل للعداملين بالجهداز االدارى للدولددة وبالنسدبة لغيددرذ  قرداء مددة خبددرة متخصصدة فددى 
 عاماً.قدرذا ستة عشر 

ورع الخطط والبرامج قدرة مبيرة على القيادة والتوجي  وكن يمون لدى المتقد  لشغل الوظيفة    -
 ومتابعتها.

 1اجتياز البرامج التدريبية المقررة   - 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

طلدب  – 5)التقدد  لشدغل إحددى ذدذه الوظدائف الحصدول علدى النمدوذج رقد   راغبديوعلى 
األمانة الفنية للجان ويممن الحصول عليهما من  تقدير الدرجا    - 8) نموذج رق   الوظيفة  شغل 

ألماندة العامدة بدوزارة الماليدة المدائن مقرذدا    باإلدارة المرمزية لشدئون العداملين بقطداع ا القيادية 
  .القاذرة   –بميدان الظوغلي 

 :.المستندا  التالية  ماعلى كن يرفأ به
 مافة البيانا  الوظيفية . مستوفيالعاملين بيان حالة وظيفية معتمد من شئون  – 1
المستندا  المعيدة لذلك مدعماً ب بيان عن ابرز انجازا  المتقد  وإسهامات  فى مجال التخصص – 2
. 

مدع صدور    6) كصدل    ملفدا    7)عددد مدن مموندة المسدتندا  المقدمدة  تمونعلى كن 
على مل بيان حالة وظيفية داخل الملف وسديت  االطدالع علدى كصدل  6×4مقاس ورع صورة حديثة 

 المستندا  المقدمة فقط .
سدديدة األسددتاذة / رئدديس اإلدارة المرمزيددة تقددد  الطلبددا  والمسددتندا  سالفددـة الددذمر وتسددل  باليددد لل

  القاذرة   –بميدان الظوغلي  “مقرذا لشئون العاملين بقطاع األمانة العامة بوزارة المالية المائن 
 
 
 



 
 .: التاليتمون مواعيد تقدي  الطلبا  بمل جهة من الجها  المعلن عنها على النحو  كن على-*-
 
 المرمزيددة ووظددائفلوظددائف رعسدداء المصددالا ورعسدداء القطاعددا  ورعسدداء اإلدارا   بالنسددبة-1

 مراقب مالي مستوى ) ك   ووظائف مدير مديرية مالية :.
كيا   سبعة)  11/4/2116الموافأ  اإلثنينحتى يو   3/4/2116الموافأ  األحدإعتباراً من يو  

 عمل  
س شددعبة ومراقددب مددالي مسددتوى ) ب   بقطدداع ممتددب الددوزير لوظددائف مدددير عددا  ورئددي بالنسددبة-2

  .: وقطاعا  ديوان عا  الوزارة
) عشرة  26/4/2116الموافأ  الثالثاءحتى يو   12/4/2116الموافأ  الثالثاءإعتباراً من يو  

 كيا  عمل  
 :.  اآلتية مديريا  الماليةلوظائف ال بالنسبة-3

مفدر الشديخ  –دمياط  –الدقهلية  –الغربية  –الشرقية  –لمنوفية ا –القليوبية  –الجيزة  – )القاذرة
 . السويس  –بورسعيد  –اإلسماعيلية  –اإلسمندرية  –البحيرة  –

 )عشرة 11/5/2116الموافأ  األربعاءحتى يو   27/4/2116الموافأ  األربعاءإعتباراً من يو  
 عمل كيا  

 ة :. مديريا  المالية اآلتيلوظائف ال بالنسبة-4
 –شدمال سديناء  –كسدوان  –األقصدر  –قندا  –البحدر األحمدر  –الجديدد  الدوادي –مطروح  )مرسي 

    سوذاج-كسيوط  –المنيا  –الفيو   –سويف  بنى –جنوب سيناء 
) عشرة  24/5/2116حتى يو  األربعاء الموافأ  11/5/2116إعتباراً من يو  الخميس الموافأ 

  كيا  عمل 
 

 1كو بالبريد لما ورد باإلعالن  المحددة وفقاً ولن يت  قبول كي طلبا  ترد في غير المواعيد 
والئحتدد   1991لسددنة  5وسددوف تددت  المفارددلة بددين المتقدددمين فددى رددوء كحمددا  القددانون رقدد  

 الشنن  الصادرة من الجهاز المرمزي للتنظي  واإلدارة في ذذاالدوريـة  بوالمتالتنفيذية وتعديالتها 
 

 
 

 


